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Riccia fluitans - Úszó májmoha
ELSŐ LEÍRÓJA:
CSALÁD:
MAGASSÁGA:
C°:

Linné, 1753
Ricciaceae
3-5 cm
15-28

pH°:

6-8

Nk°:

0-25

HELYIGÉNY:

20 liter

TALAJTÍPUS:

úszónövény vagy tereptárgyon nő

TÁPANYAG:
ÜLTETÉS:

FÉNYIGÉNYE:
TERM.VÉD.:

mérsékelt, levelein
vízfelszín, talajon vagy tárgyakon
rögzítve
közepes - közepesen magas

Riccia fluitans
Úszó májmoha
(Linné, 1753)
TOVÁBBI KÉPEK:

felméretlen

TÉRKÉP (MAP); ELTERJEDÉSI
TERÜLETE:

Térkép még nem készült az adatlaphoz, feltöltése folyamatban!

Egész Európában, Ázsiában és Amerikában
elterjedt vízimoha (egyes források Afrikai
lelőhelyeket is említenek).
Magyarországon is őshonos, hazánk lápos
állóvizeiben is gyakori.

KÜLALAK ÉS JELLEGZETESSÉGEK LEÍRÁSA:
Villásan elágazó, sűrű, üdezöld levélkéivel s a víz színe alatt tömött csomókat alkotó telepeivel igen
tetszetős, kedvelt úszónövény. Rhizoid elemeket (gyökérszerű képletek) nem fejleszt. Spórákat csak vízen
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kívül képez.

TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE:
Felszínen úszó formája jó szolgálatot tesz az akváriumban a habfészket építő halak (Macropodus,
Trichogaster, Trichopodus, Trichopsis, Betta, Dianema, Megalechis, stb.) fészektámasztékaként. A kikelt
halivadéknak és a víz színe alatt tartózkodó fejlettebb halaknak fedezéket nyújt. Kitűnő ikráztató növény.
Elevenszülő halak medencéjébe, ha nagy mennyiségben telepítjük, és persze nem az ivadékaival
legvérengzőbb fajt tesszük be, akkor gyakran elég ez a növény búvóhely gyanánt az ifjoncoknak (pl.
guppi, endler-guppi, törpe fogaspontyok, stb.), de persze nem csak elevenszülőknél használható, mind a
kicsi, mind a kifejlett halaknál nálam bevált a rizspontyokhoz, pontylazacokhoz, törperazbórákhoz és más
egyéb nano halak kis medencéibe is úszó formában, de akár garnélás akváriumba is telepíthető. Egyes
növényevő halak fogyaszthatnak belőle!

Akvakertészek napjainkban előszeretettel rögzítik az akvárium talajára, sziklákra és egyéb
tereptárgyakra. Takashi Amano, világhírű akvakertész is előszeretettel használta ezt a fajt akváriumaiban,
mivel igen természetes hatást kelt. Tereptárgyakon rögzítve hamarosan dús, zöld szőnyeggé fejlődik,
melyen jó megvilágítás esetén kis oxigén gyöngyök díszlenek. Tehát a faj az akvárium habitusától
függően úszó és/vagy rögzített növényként is gondozható. Rögzítése megoldható damillal vagy különböző
hálókkal, melyeket hamar benő. A teljes egészében víz alatti tartásra a Japánból származó variánsa vált
be.

Akváriumban hálás növény, kellő felső megvilágításban dúsan és nagyon gyorsan szaporodik. Bármilyen
keménységű vízben tartható, de lágyabb vízben jobban fejlődik. A kémhatásra vonatkozó tűrőképessége
is széles, 15-25 C° hőmérséklethez egyaránt tud alkalmazkodni, de átmenetileg magasabb hőmérsékletet
is elvisel. Kedveli a világos, néhány órás napsütötte helyet. Érdemes a vízhez CO2-t mesterségesen
adagolni, ezzel különösen gyors növekedést érhetünk el nála. Bár alapvetően nem igényel tápoldatozást
ahhoz, hogy megmaradjon, meghálálja ha például a káliumot, vasat pótoljuk. Megfelelő helyen a nitrátot
és foszfátot is nagyobb mennyiségben képes felvenni, így az algák ellen is hatékony táplálék-konkurens.

Gyors növekedése végett rendszeres nyírást igényel. Ügyeljünk arra, hogy a levágott darabok ne
juthassanak szét az akváriumban - feltéve ha nem szeretnénk, hogy a medence hamar mohatengerré
váljon. Legegyszerűbben a telep felosztásával szaporíthatjuk. Ivaros szaporítása spórák útján lehetséges,
ez azonban némi tapasztalatot igényel. A genusnév egy itáliai botanikus (Pietro Francesco Ricci) után
eredeztethető. A természetben leginkább az úszó formája fordul elő, a lerögzített típus jobbára
mesterséges módon fejleszthető.

EGYÉB ELNEVEZÉSEK:
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Úszómoha, vízicsipke
syn: Ricciella fluitans
Eng: Crystalwort
Egyéb köznevei: Sternlebermoos, Flutendes Teichlebermoos, Riccie des flots, Gaffelmossa

KATEGÓRIÁK:
Akváriumi növények, Kozmopolita fajok

KULCSSZAVAK:
akvarisztika, 1753, Akváriumi növények, Kozmopolita fajok, Linné, Riccia fluitans, Ricciaceae, Úszó
májmoha

JELLEMZŐK:
Amerika, Közép-Amerika, trópusi, átlátszó vízi, közepesen áramló vízi, lassan mozgó vízi, magashegyi,
állóvízi, Amazónia, Argentína, barna vízi, Dél-amerika, Ázsia, Dél-Ázsia, Indonézia, Szumátra, Thaiföld,
ÉA-trópusi, Észak-Amerika, tengerparti, sárga vízi, Orinoco, Guyanák, gyors vízáramlású, Borneó, DélKína, Indokína, Kelet-Ázsia, Kína, Vietnám, India, Nyugat-Ázsia, Pakisztán, Sri-Lanka, Nagy-Szundaszk, Myanmar, Andok orsz., Kelet-Dél-Amerika, Peru, Déli kúp, Paraguay, Ecuad.-Kol., Bolívia, Arabfélsziget, Dél-Európa, Európa, Celebesz, Fülöp-szigetek, Jáva, Kis-Szunda-szk, Chile, Japán, hidegvízű
élőhelyek, Észak-Ázsia, Észak-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Európa, magas fényigényű (több 1000 luxnál), berendezési tárgyakon nő, előlre ültetendő, féllúgos (7.5-8 pH), félsavas (6-6.5 pH), gyors
növekedésű, hőigényes (25-30 °C), kicsi (kisebb 20 cm-nél), közepesen fényigényes (500-1000 lux),
középső zónába ültetendő, lágy levél és szár, mérsékelt tápanyagigényű, savas (6pH alatt), úszónövény,
nagyon keményvízi (20-30°Nk), igenlágyvízi (0-5°Nk), lágyvízi (5-10 Nk°), hidegvízű élőhelyek
(5-20°C), közepes hőigényű (20-25°C), közepesen keményvízi (10-15°Nk), keményvízi (15-20 Nk°),
kisméretű akvárium (50 literig).

FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK:
Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba: Akvarisztika
Kjell Fohrman, José Kienjet, Ralph Töning: Nano-Aquarien
http://www.eol.org/pages/599016/overview
http://www.nigro.hu/2008/09/10/a-csodalatos-riccia/
http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/plantfinder/details.php?id=99
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